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Kleertjes aan, Muis
Muis is in bad geweest, ze heeft een handdoek omgeslagen en drupt nog na.
Wat gaat ze aantrekken? Het begint natuurlijk met ondergoed: een hemdje en een
broekje. En bij iedere gelegenheid horen weer andere kleren. Een vrolijk gekleurd
stoffen boekje met knisperpagina over een geliefd boekenfiguurtje.

Benoemen
Het aankleden is een dagelijks terugkerend ritueel, soms wel meerdere keren op
een dag. Door tijdens het aankleden te benoemen wat je doet, maak je je kindje
vertrouwd met de woorden die bij de verschillende kledingstukken horen. Ook als je
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kindje zelf nog niet praat, zullen de woorden die je gebruikt in het koppie worden
opgeslagen. Na verloop van tijd zullen die woorden in verschillende ‘laatjes’ terecht
komen: broek, jurk, sokken, t-shirt bij de kledingstukken, das, sjaal, laarzen en jas
bij ‘naar buiten gaan’. Maar de kledingstukken hebben ook een kleur, er staan
bloemetjes, streepjes of stipjes op. Al die woorden krijgen betekenis als je ze

gebruikt op het moment dat het aan de orde is. Kom, we trekken je blauwe spijkerbroek aan, en je t-shirt
met rode stippen. Het is koud vandaag, dus we doen ook je rode vestje aan.

Voorlezen
Tijdens het spelen met het boekje kun je je baby bewust laten worden van de eigen lichaamsdelen.
Wijs de ogen aan van de koe, je eigen ogen en de ogen van je kindje. En zo ook met oortjes, neus, mond,
buik. Als het kindje wat ouder is kun je een grapje uithalen: waar is jouw staart?

Voorlezen of praten bij een boekje
Bekijk samen met je kindje het boekje. Je kunt de tekst voorlezen en op het plaatje aanwijzen wat er
gebeurt. Soms heeft een kindje niet genoeg rust om te luisteren en te kijken naar het plaatje. Kijk goed
naar de reacties van je kindje en pas het voorlezen daaraan aan. Je kind bepaalt het tempo, de volgorde
en de duur van het voorlezen. En dat kan iets heel anders zijn dan jij van plan was. Als je kindje ervoor open
staat, wijs dan op de laatste bladzijde de verschillende kledingstukken aan en benoem wat het is. Vraag je
kindje of het zelf ook zo’n kledingstuk aan heeft. Benoem ook de kleuren en de patronen.

Wasgoed
Wanneer je een mand met was gaat vouwen, betrek dan je kindje erbij. Zoek de kledingstukken bij elkaar:
die zijn van papa, die van mamma en die zijn van jou. Zullen we alle sokken bij elkaar zoeken? Welke kleur
hebben ze? Die is rood en die is groen. Horen ze bij elkaar? Het gaat misschien niet zo snel als anders, maar
het is wel erg leuk en niet te vergeten ook heel erg leerzaam!

